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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثالثون
 17-6أاير/مايو 2019

مووو ل لورقوواا املعلوموواا املقدمووة مووت ااحوواا صوواحبة امل وول ة ش و ن
كوا ديفوار*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
ملخا ا ل  22ورقا ا مضلوم اااه ق اادمت ا اااه
االس ااتضرال ال اادوري الو ااام وه ااو عب ااار عا ا َّ
ص اااحب مة اال ( )1إىل آليا ا االس ااتضرال ال اادوري الو ااام  ،قُا ا ّدم يف ص ااي م ااو تقيُّااداً ااد
األقةى لضدو الكلماه

اثنيا -معلوماا قدمتحا حاا صاحبة م ل ة
ألف -نطو وواق االلتلامو وواا الدوليو ووة( )2والتعو وواون م و و اهلليو وواا واةيحلو وواا الدوليو ووة حلقو وووق
()3
اإلنسان
 -2أوص اال الل ا ا الوقاي ا ق ااوق اإلنس ااان يف ص ااوه وية اوار ن تة اادق ا كوم ا عل ااى
()4
املضاهد الدولي ماي مجيع األشخاص م االختةاء القسري
 -3وأوصاال الورق ا املو ا ص  2ن تةاادق ا كوم ا علااى االتةاقي ا الدولي ا
()5
مجيع الضمال امل ا ري وأفراو أسرهم
__________

*

مل ُُترر هذه الوثيق قب إرساهلا إىل ووائر ال مج يف األمم املت د
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 -4وأوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تةاادق ا كوم ا علااى
()6
الربوتوصول االختياري املل ق لض د الدويل اخلاص قوق االقتةاوي واال تماعي والثقافي
 -5وأوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تةاادق ا كوم ا علااى
الربوتوصول االختياري املل ق لض د الدويل اخلاص قوق املدني والسياساي واهلااوف إىل إل ااء
()7
عقوب اإلعدام
 -6وأوص اال الورقا ا املو ا ا ص  5ن تة اادق الدولا ا عل ااى الربوتوص ااول االختي اااري التةاقي ا ا
مااهضا التضااذيري ومااضه ما اااروأ املضاملا أو الضقوبا القاسااي أو الالإنساااني أو امل ياا  ،و ن
()8
تاوئ آلي وقائي وقاي متتث ألحكامه
 -7وأوص اال الورق ا ا املو ا ا ص  2ن تةا اادق الدول ا ا الاا اارف عل ااى الربوتوصا ااول االختيا اااري
()9
التةاقي األشخاص ذوي اإلعاق
 -8وتوصااا ا مل ا الدولي ا للقضاااء علااى األساال الاووي ا ن تةاادق صااوه وية اوار علااى
()10
مضاهد األمم املت د ظر األسل الاووي عتباره مسأل عا ل على الةضيد الدويل
 -9وأوصاال الورقا املوا ص  8ن تو ااه ا كوما وعااو وائما إىل مجيااع املكلةاان بااوالايه
يف إقار اإل راءاه اخلاص التابض لألمم املت د وان تضاا األولوي ل ايراه رمسي جيري ا ص م
املقرر اخلاص املضين حبال املدافضن ع حقوق اإلنسان؛ واملقارر اخلااص املضاين بتض يا و ايا ا اق
يف حري الرأي والتضبض؛ واملقرر اخلاص املضين ق يف حري الت مع السلما وتكاوي اممضيااه؛
واملقاارر اخلاااص املضااين سااتقالل القضااا وارااامن؛ واملقاارر اخلاااص املضااين حبااااله اإلعاادام خااار
القض اااء أو ا ا اراءاه م ااو أو تضس ااةاً؛ واملق اارر اخل اااص املض ااين ااق يف اخلةوص ااي ؛ والةري ااق
()11
الضام املضين الحت از التضسةا
 -10وأوصل الوابك اإليةواريا للادفاع عا حقاوق الاةا واملارأ ن تةادق الدولا الاارف
على االتةاقيا  189ما اتةاقيااه ماظما الضما الدوليا و ن تضام مراعاا أحكام اا يف إقاار
()12
الاظام القانوين الوقين
 -11ووعل ماظم الضةو الدولي ا كوم إىل التضااون التاام إىل ماع اركما اماائيا الدوليا ،
حيااك صاناال صااوه ويةاوار قااد قبلاال ذلااا التضاااون يف إقااار االسااتضرال الاادوري الوااام الااذي
تا اااول حالا ا حق ااوق اإلنس ااان في ااا يف ع ااام  ،2014وإىل تض اامن ذل ااا التض اااون نقا ا األفا اراو
()13
املالوبن لدى اركم بسبري رائم ارتُكبل واخ واليت ا اإلقليمي
 -12وأوصا اال الورق ا ا املو ا ا ص  5ن تؤيا ااد ا كوم ا ا الربوتوصا ااول اإلاا ااايف املل ا ااق مليثا اااق
()14
األفريقا قوق اإلنسان والوضوأ واملتضلق ال اء عقوب اإلعدام

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

 -13أوصاال الورقا املوا ص  1ن جتضا ا كوما القاوانن الوقايا متماشاي مااع االتةاقيااه
()16
الدولي
 -14وأوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تضيااد ا كوم ا الاظاار يف
الابيض ا القانوني ا لل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان و ن تااوفر هلااا امل اوارو املالي ا الكافي ا وأن جتضل ااا
()17
ممتثل ملباوئ ريس وقاور على أواء وظائة ا
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 -15وأوصال ماظما الضةاو الدوليا ن تُادخ ا كوما تضادياله علااى أحكاام املاااو 360
ما القااانون اماااائا وعلااى أي أحكااام أخاارى يف تواريضا ا اماائيا الا متيا يف حااق األشااخاص
()18
بسبري ميل م اماسا أو هويت م اماساني
 -16ووعاال ماظم ا الضةااو الدولي ا ا كوم ا إىل تضاادي التو اريضاه املتضلق ا سااتخدام القااو
واملتضلق ا حبري ا الت مااع ،ااا في اا القااانون اماااائا ،وإىل ضل اا متماش اي مااع املباااوئ األساسااي
لألم اام املت ااد بو ااأن اس ااتخدام الق ااو واألس اال الااريا ا ما ا ان ااري امل ااوظةن املكلة اان انة اااذ
الق اوانن ومااع املباااوئ التو ي ي ا املتضلق ا حبة ا األم ا أثااااء الت مضاااه يف أفريقيااا ال ا واااضت ا
()19
الل ا األفريقي قوق اإلنسان والوضوأ
 -17وأوصل الورق املو ص  3ن تكةا ا كوما حريا التضباض وحريا وساائم اإلعاالم عا
()20
قريق ض توريضا ا الوقاي مجيض ا متماشي ً مع املضايض الدولي

 -18وأوص اال مؤسس ا ا وس ااائم اإلع ااالم يف م اارأ أفريقي ااا ن تُل ا اا ا كوم ا ا امل ا اواو 170
()21
إىل  173م قانون الضقو ه ،ال تتسم ب مول مةرط وُتاق حري ُ التضبض بااءً علي ا

 -19وأوصال ماظما الضةاو الدوليا ن تكةا ا كوما متكاان آليا ا مايا  ،املاوااأ و ااري
مرس ااوم لتاةي ااذ ق ااانون ع ااام  2014املتضل ااق حبماي ا امل اادافضن عا ا حق ااوق اإلنس ااان ،م ا ممارسا ا
اتمن ،بوسائ ما ا توايح وورها ووظيةت ا وعالقت اا لل اا الوقايا
م ام ا ستقاللي ون اه ّ
()22
ويدها ملوارو الكافي
قوق اإلنسان وت ُ
 -20وأوصاال الورق ا املو ا ص  4ن ترا ااع الدول ا اإلقااار التو اريضا املتضلااق لاادعار وامل اواو
اإل حي ا م ا أ ا املضاقب ا علااى مجيااع األفضااال ارظااور و ااري الربوتوصااول االختياااري التةاقي ا
()23
حقوق الاة  ،وم أ إورا تضاريف يف توريضا ا تتماشى مع ما اء يف الربوتوصول

تاسق الدول توريضا ا الوقاي وون إبااء ،و ن توائم اا
 -21وأوصل الورق املو ص  8ن ّ
م ااع االلت ام اااه الا اوارو يف اتةاقيا ا حق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاقا ا  ،و ن تق اادم التقري اار األويل
()24
املةة إىل ما األمم املت د املضاي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاق

يم -تنفيووال االلتلاموواا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة ني القطا اا

املساوا وعدم التميي

()25

 -22وعاال ماظم ا الضةااو الدولي ا إىل تضبااض صااوه وية اوار جماادواً وعلا ااً ع ا الت ام ااا ح ا ام
و اي ا وإعمااال حقااوق اإلنسااان مميااع الاااامب وون متيي ا  ،ااا يف ذلااا التميي ا القااائم علااى املي ا
()26
اماسا أو اهلوي اماساني
 -23وأوصاال الورق ا املو ا ص  8ن ُتقااق ا كوم ا يف الق اراراه وأشااكال الساالوة التميي ي ا
()27
القائم على نوع اماس واخ نظاما الورق والقضاء

GE.19-02696

3

A/HRC/WG.6/33/CIV/3

 -24وأوصاال الورق ا املو ا ص  9ن ت ي ا الدول ا مجيااع أشااكال التميي ا م ا قانو ااا الااوقين،
ا يف ذلا التميي القائم على نوع اماس ،فيما يتضلق ااح اماساي لألقةاال املولاووي ألم ااه
()28
جماَّساه ،وعلى أسامب اإلعاق فيما يتضلق ضايض الت ايس الضاوي

التامي والبيئ واألعمال الت اري وحقوق اإلنسان

()29

 -25وع اال ماظم ا الضة ااو الدولي ا ا كوم ا  ،وص ااذلا ب اارةمو األم اام املت ااد للبيئ ا وماظم ا
الة ا الضاملي ا  ،إىل عق ااد ا تم اااع عا ا للخا ارباء يف الة ا الضام ا ب اارل ُتلي ا املضلوم اااه
()30
املتضلق آباثر الاةاايه السمي ال ألقت ا شرص ترافيكورا على الة
 -26وأوصل الضةب اإليةواري
()31
املواقع امل َّلوث

قوق اإلنسان ن تورع ا كوم يف إزال التلوث م مجياع

 -27وأوصل الضةب اإليةواري قوق اإلنسان ن تواص ا كوما تضاويا الضا ااي الاذي
()32
شرعل فيه الدول يف عام  2006وذلا بدفع تضويا مميع م تب ّقى م الض ااي
 -28وأوصل الضةب اإليةواري قوق اإلنسان ن جت ّ ا كوم مراصا الرعايا الةا ي اا
مي ّكا ااا ما تااوفض رعايا أفضا للضا ااي و ن تضا ّان خارباء يف علاام السااموم حااي يتساال لضا ااي
()33
هذه الكارث اإلنساني التضايف م آاثرها
اي حقوق اإلنسان ن تاوئ ا كوم ما مساتقل
 -29وأوصل ماظم الضم م أ
تُضل ألثر البيئا واال تماعا امل تري على عملي التضدي يف مااقا هاضي وييا اا وياب اا أن
()34
تضم هذه الل ا ممثلن ع مجيع ام اه صاحب املةل وع اجملتمع املدين
 -30وأوصاال ماظما اخلدما الدوليا قااوق اإلنسااان ن تضااع ا كوما خاا عما وقايا
و ن تضتمدها وتاةاذها أل ا تاةياذ املبااوئ التو ي يا لألمام املت اد املتضلقا ألعماال الت اريا
وحقا ااوق اإلنسا ااان وذلا ااا ب ي ا ا اا اامان اي ا ا املا اادافضن امل تما اان بقضا ااااي تتضلا ااق لةا ااااعاه
()35
االستخرا ي اماةً صامالً
 -31وأوصاال ماظم ا اخلدم ا الدولي ا قااوق اإلنسااان ن تكة ا ا كوم ا اي ا املاادافضن
امل تمن لةااعاه االستخرا ي ع قريق وقف مواريع األعمال الت اري ال تلقى املادافضون
()36
ديداه بوأ ا واتاذ التدابض الضروري ملاع امل يد م الت ديداه واالعتداءاه
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ا ق يف ا يا وا ري واألم الوخةا

()37

 -32أوص اال الورقا ا املوا ا ص  5ن جت ااري ا كوما ا ُتقيق اااه يف مجي ااع اوع اااءاه ح ااااله
()38
اإلعدام خار القضاء و ن تكة تقدمي م يا ّةذها إىل القضاء
 -33وأوصال ماظما الضةاو الدوليا ن ُت ّقاق ا كوما فاوراً و ستةااا واساتقالل ون اها يف
مجيع حااله الوفاا أثاااء االحت ااز و ن تقادم إىل الضدالا ما يُواتبه يف مساؤوليته عا حاااله
()39
الوفا تلا ،حي لو صانل الوفا نتي اإلمهال ،قةد إ راء ياصم عاول
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 -34وأوصل ماظما الضةاو الدوليا ن ُتقاق ا كوما ستةااا واساتقالل ون اها يف مجياع
ا االه ال تكاون في اا قاواه األما قاد تساببل يف ارو أو وفاا افراق اا يف اساتخدام القاو
و ن تا ل عقاو ه دويبيا و اائيا  ،حساري االقتضااء ،جبمياع ما يُواتبه يف مساؤوليته عا تلاا
()40
ا واوث ،في م صبار املسؤولن
 -35ووعا ال ماظما ا الضة ااو الدوليا ا ا كوما ا إىل وا ااع تضري ااف للتض ااذيري وإىل جترميا اه وف ااق
التضريااف الاوارو يف اتةاقيا األماام املت ااد ملااهضا التضااذيري ومااضه ما اااروأ املضاملا أو الضقوبا
القاسي أو الالإنساني أو امل يا  ،وهو ماا صانال صاوه ويةاوار قاد قبلال فضلاه يف إقاار اساتضرال
()41
عام 2014
 -36ووعل ماظم الضةو الدولي ا كوم إىل الت قيق فاوراً و ستةااا واساتقالل ون اها يف
مجيااع اوعاااءاه التضاارل للتضااذيري ول ااضه ما اااروأ املضامل ا الساايئ أثااااء االحت اااز وإىل اتاااذ
إ راء قانوين فوري صلما توفر ما يكةا م األول املقبول الا تثبال تاورط أي شاخ يُواتبه يف
()42
ارتكابه أفضال تضذيري ومضه م سوء املضامل
 -37وأوص ااى مرص ااد أم ااص االحت اااز يف ص ااوه وية اوار ن تس ا ّارع ا كوم ا وت ااض مرا ضا ا
()43
جترم التضذيري وسوء املضامل يف حد ذا ما
القانون اماائا وقانون اإل راءاه اماائي لكا ّ

 -38وأوصااى املرصااد ن تاادر الدولا يف ما ااا التاادريري املو ّ ااه للضاااملن يف نظااام السا ون
()44
وحد ً تدريبي تتضلق اع التضذيري وسوء املضامل
 -39ووعال ماظما الضةاو الدوليا ا كوما إىل إصادار تضليمااه للوارق والقضااء ن تضااع
حااداً إللقاااء القاابا علااى الاااامب واحت ااازهم تضسااةاً بساابري ماايل م اماسااا أو هااويت م اماساااني
()45
فقم ،سواء أصاة حقيقين أو متةوري
 -40ووعل ماظم الضةو الدولي ا كوم إىل صةال احت از مجيع األشخاص مسلويب ا ري
يف ظ ااروف إنس اااني  ،ااا يتة ااق م ااع مب اااوئ األم اام املت ااد األساس ااي ملضاملا ا السا ا ااء والقواع ااد
الاموذ ي ا ا الا اادنيا ملضامل ا ا الس ا ا ااء وقواعا ااد األما اام املت ا ااد ملضامل ا ا الس ا ا يااه والتا اادابض ما ااض
االحت ازي ا للم رماااه ،ووعت ااا علااى و ااه اخلةااوص إىل صةال ا حةااول مجيااع ارت ا ي علااى
القاادر الكااايف ما ال ااذاء واملاااء الةااال للواارأ وإاتحا ماا يكةااا ما مرافااق اإلصا ا والضااال
()46
الايب هلم
 -41ووعال ماظما الضةاو الدوليا ا كوما إىل الت قياق بساارع واستةااا واسااتقالل ون اها
يف مجيااع اوعاااءاه تضاارل األشااخاص لالعتااداء وللتوقيااف واالحت اااز التضسااةين بساابري ماايل م
اماسا أو هويت م اماساني  ،ساواء أصااة حقيقيان أو متةاوري  ،وإىل تقادمي أي شاخ يُواتبه
()47
يف مسؤوليته ع ذلا إىل الضدال إل راء ياصماه عاول
 -42وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تالااق ا كوم ا  ،علااى الةااور ووون شااروط ،سارا مجيااع
ارت ّ ن الذي احتُ وا بسبري ممارست م حق م يف حري الت مع السالما وأوصات ا اعااو الاظار
()48
يف قضاايهم ب ي ماع تضرا م مل يد م املضايق
 -43وأوصاال ماظما وسااائم اإلعااالم يف ماارأ أفريقيااا ن متتاااع الدول ا عا إصاادار أحكااام
()49
وعقو ه مةرق مقارن نت اصاه حري الت مع
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 -44وأوصاال الل اا الوقايا قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةاوار ن توظااف ا كوما عاااملن
يف السا ا ون وأن تق ااوي صة اااءاه الض اااملن في ااا إىل ان ااري توظي ااف اتة اان يف جم ااايل ال بي ا ا
()50
اال تماعي والاري ب ي صةال توفض اإلرشاو الكةؤ للس ااء
 -45وأوصل ماظم الضم م أ ا ايا حقاوق اإلنساان يف صاوه ويةاوار ن تيسار ا كوما
()51
رصد ماظماه مض حكومي لظروف الضيش يف الس ون ،وال سيما لدى إوار مراقب األرااا
ُتسا ا كوما ظاروف الضايش يف
 -46وأوصى مرصد أماص االحت از يف صوه ويةوار ن ّ
الس ا ون ع ا قريااق التةاادي ملوااكل االصتظااا املةاارط ،وال ساايما امااور يف االحت اااز السااابق
()52
للم اصم
 -47وأوصى املرصد أيضاً ن تاةذ ا كوم قواعد مانديال فيما يتضلق ح ام حاق السا ااء
()53
يف أن تةان صرامت م وفق املضايض الاموذ ي الدنيا ال واضت ا األمم املت د
 -48وأوص ااى املرص ااد ن ت ي ااد ا كوما ا اةة اااه املي انيا ا ب اارل ُتس اان ظ ااروف الض اايش
()54
يف الس ون
 -49وأوص اال الورق ا املو ا ص  8ن تض ا ز ا كوم ا وترف ااع م ا ق اادر مراص ا اإلي اواء املؤق اال
القةاار ،ومرصا إعاااو التأهيا يف وابااو ،وما
القةاار ،ومراصا إعاااو إومااا
للقةاار ،ومرصا مراقبا
ّ
ّ
ّ
الرعاي ا ال ا تقاادَّم في ااا ،صااا تااوفر حلااوالً بديل ا ع ا ساالري األقةااال ح اريت م ،ااا يف ذلااا ع ا
()55
االحت از السابق للم اصم

إقام الضدل ا يف ذلا اإلفاله م الضقاأ ،وسياو القانون

()56

 -50وعاال ماظما الضةااو الدوليا ا كوما إىل وقااف أي شااخ يكااون يف موقااع ساالا عا
الضما فااوراً يف انتظااار ياصمتااه ،إذا اشااتُبه يف ارتكابااه انت اصاااه للقااانون الاادويل اإلنساااين وقااانون
حقااوق اإلنسااان ماااذ تواري الثاااين/نوفمرب  ،2010ويسااري هااذا علااى االنت اصاااه الا ارتُكباال
يف ماظم ُووي ُكاوي ،حاي ال يظا املضاين يف موقاع ي يائ لاه ارتكااأ م ياد ما الت ااوزاه أو ما
()57
التأثض على إ راءاه اراصم
 -51ووعاال ماظم ا الضةااو الدولي ا ا كوم ا إىل صةال ا عاادم وق اوف ق اراراه الضةااو والةااةح
ومضهااا ما اإل اراءاه عائقااً أمااام الت قيااق يف امارائم الا تقااع ُتاال قائلا القااانون الاادويل وإىل
املقاا ااا علي ااا صم ااا وعت ااا إىل ات اااذ خاا اواه لكةالا ا وص ااول الضا ا ااي إىل ا قيقا ا والضدالا ا
()58
وحةوهلم على امرب املااسري
 -52وأوصل ما متابض االستضرال الادوري الواام ن تاةاذ ا كوما مجياع أوامار القابا
()59
ال أصدر ا اركم اماائي الدولي قب انضقاو انتخا ه عام 2020
 -53ووعاال ماظم ا الضةااو الدولي ا ا كوم ا إىل ممارس ا مراقب ا ص ااارم علااى تسلس ا القي اااو يف
القواه املسل وإىل مساءل أي فرو م أفاراو القاواه املسال عا أي إ اراء يوا ّك انت اصااً قاوق
()60
اإلنسان أو للقانون الدويل اإلنساين ،أو ع السما آلخري رتكاأ مث تلا االنت اصاه
 -54وأوصل ماظم الضةو الدولي ن ُتقق ا كوم ُتقيقاه فوراً و ستةااا واساتقالل ون اها
يف مجي ااع انت اص ا ااه حق ااوق اإلنس ااان والت اااوزاه املتضلق ا ا ااا ،و ن تق ا ا ّدم م ا ا يُو ااتبه يف ُتمل اام
()61
املسؤولي عا ا ،بةرف الاظر ع انتمائ م السياسا ،إىل الضدال إل راء ياصماه عاول
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 -55وأوص اال ماا ا متابضا ا االس ااتضرال ال اادوري الو ااام ن تاو اائ ا كوما ا هيئا ا مرا ضا ا
مسااتقل ملساااند ا ا ااي األزم ا ال ا تلاال االنتخااا ه ،يف إقااار آلي ا التضااويا القائم ا  ،مراعااا ً
()62
مميع الض ااي وأل الاظر يف شكاواهم
 -56وأوصل الل ا اإليةواريا قاوق اإلنساان ن تضاع الدولا تضريةااً وااا اً ووقيقااً ملضال
()63
"الض ي " ميك أن ياابق على مجيع ا ااي األزماه
 -57وأوصااى مرصااد أم اااص االحت اااز ن تكة ا الدول ا لض ا ااي التض ااذيري وسااوء املضامل ا
()64
متتض م ق يف الوصول إىل الضدال والتمامب االنتةاف وامرب
 -58وأوصاال الورقا املوا ص  3ن تااوفر ا كوما وساايل للاضا القضااائا وساابي انتةاااف
فض ااال ،يو اام وف ااع تضويض اااه ،يف ح ااااله ا رم ااان م ااض املو ااروع ما ا ا ااق يف حريا ا الت م ااع
()65
السلما على يد سلااه الدول
 -59وأوص اال ماظم ا وس ااائم اإلع ااالم يف م اارأ أفريقي ااا ن ُتق ااق ا كوم ا عل ااى الة ااور يف
()66
انت اصاه حري التضبض ال ترتكب ا اه فاعل اتبض للدول وأخرى مض اتبض هلا
 -60وأوصل مؤسسا وساائم اإلعاالم يف مارأ أفريقياا ن تضقاد ا كوما ياصمااه ساريض
وعاول ا مل ارتكيب انت اصاااه حري ا التضبااض قةااد ا ااد م ا اإلفاااله م ا الضقاااأ علااى ام ارائم ال ا
()67
ارتُكبل يف حق ص ةين ومضهم م ام اه الةاعل املضاي حبري التضبض

 -61وأوصاال الورقا املوا ص  5ن ترا ااع ا كوما املاااو  145ما الدسااتور حااي ياتخااري
القضااا رئاايس اجمللااس األعلااى للقضاااء ،ااا يضاام قاادراً أصاارب ما االسااتقالل لاظااام الضدالا صمااا
()68
أوصت ا را ض املاو  140م الدستور ب ي صةال تثبيل القضا يف مااصب م

 -62وأوص ا اال ماظما ا ا الضما ا ا ما ا ا أ ا ا ا ايا ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان يف ص ا ااوه وية ا ا اوار ن
تا ّةااذ ا كوم ا قارار الل ا ا األفريقي ا قااوق اإلنسااان والوااضوأ ،الةاااور يف  18تو اري الثاااين/
نوفمرب  ،2016إنواء ما مساتقل مضايا النتخاا ه وت ويادها ملاوارو املاليا الكافيا وون أي
()69
تدخ حكوما ،وال سيما وزار الداخلي
 -63وأوص اال ماظم ا الضم ا م ا أ ا اي ا حق ااوق اإلنس ااان يف ص ااوه وية اوار ن ُت اادو
()70
ا كوم املد القةوى ال جيوز ٍ
لقال أن ميضي ا يف اخلدم
 -64وأوصل الورق املو ص  5ن تكة الدول ُتسن سب وصول امميع إىل الضدالا عا
قريق خةا مةاريف الدعاوى وامان أن ية م السكان نظاام املسااعد القانونيا ف مااً أفضا
()71
ع قريق توظيف عدو أصرب م القضا وإنواء ياصم ديد

ا رايه األساسي وا ق يف املوارص يف ا يا السياسي والضام

()72

 -65أوصاال ماظم ا الضةااو الدولي ا ن تض ا ّدل ا كوم ا أحكام ااً ماةوص ااً علي ااا يف القااانون
اماااائا وقااانون الة ا اف تقي اد بااال مو ااري ا ااق يف حري ا التضبااض ،حااي تكااون هااذه األحكااام
()73
متماشي مع القانونن الدويل واإلقليما قوق اإلنسان
 -66وأوص اال مؤسس ا ا وس ااائم اإلع ااالم يف م اارأ أفريقي ااا ن تل ااا ا كوم ا ا امل ا اواو 170
()74
إىل  173م قانون الضقو ه ،ال تتسم ب مول مةرط وُتاق حري ُ التضبض بااءً علي ا
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 -67ووعل ماظم الضةو الدولي ا كوم إىل إعاو الاظر يف واليا اهليئا الوقايا للةا اف ،
ادم
ا يف ذلا صيةي اختيار أعضائ ا ،حي يُكة إقدارها على ممارس م ام اا ساتقالل اتم وع ُ
()75
استخدام ا ملضاقب الة ةين ووور اإلعالم
 -68وأوص اال الورقا ا املوا ا ص  3ن ترف ااع الدولا ا القي ااوو الا ا متا ااع مااف ااذ وس ااائم اإلع ااالم
()76
اخلاص والة ةين م الضم وون خوف وال مضايق
 -69وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن متتاااع الدول ا ع ا ممارس ا الرقاب ا علااى وسااائم اإلعااالم
التقليديا ووسااائم التواصا اال تماااعا صمااا أوصاات ا بكةالا حريا التضبااض جبميااع أشااكاهلا ،وما
()77
اما ا الةاون
 -70وأوصا اال مؤسس ا ا وسا ااائم اإلعا ااالم يف ما اارأ أفريقيا ااا ن تةا اارل ا كوم ا ا عقا ااو ه
عل ااى وس ااائم اإلع ااالم اخلاا ااض لس اايار الدول ا عا اادما ت اارفا الس ااما ملااف ااذ اإلع ااالم املااص اار
()78
للمضارا لظ ور
 -71وأوصل مؤسس وسائم اإلعالم يف مرأ أفريقيا ن تو ع ا كوما زايو خةخةا
()79
وتاويع ماافذ وسائم اإلعالم ،وال سيما التلة يون الذي تسيار عليه القاا ا كومي
 -72وأوصاال مؤسسا وسااائم اإلعااالم يف ماارأ أفريقيااا ن تقااوم ا كوما بت ساايس قاواه
()80
وبدور الة ةين يف تض ي حقوق اإلنسان والدميقراقي والتامي
األم حبماي حري التضبض ْ

 -73وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تاة ااذ ا كوم ا تاادابض تو اريضي فيم ااا يتضلااق ةااول عل ااى
()81
املضلوم وانواء آلياه لتيسض حةول عام امم ور علي ا ا يتماشى مع املمارساه الةضلى

 -74وأوصل مؤسس وسائم اإلعاالم يف مارأ أفريقياا ن متتااع الدولا عا اعتمااو موااريع
القوانن ال تقياد حريا وساائم اإلعاالم عا قرياق ا كام ابس أو ل رامااه الضقابيا ةهياا
()82
ع عقو ه أخرى
 -75وأوص اال الورقا ا املوا ا ص  3ن تضتم ااد ا كوم ا ا ممارس اااه فض االى فيم ااا يتضل ااق حبري ا ا
الت مااع الساالما ،وفااق مااا اق حااه املقاارر اخلاااص لألماام املت ااد املضااين ااق يف حري ا الت مااع
الساالما وتكااوي اممضياااه يف تقريااره الساااوي لضااام  2012الااذي ياادعو إىل اتاااذ إ اراءاه يااتم
()83
في ا جمرو اإلبالغ بضقد جتمضاه عول اش اط إذن صريح لت مع
 -76وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تتخااذ ا كوم ا ت اادابض لت يئ ا بيئ ا آما ا ومم ّكا ا تتس اام
الحا ام ومواتيا لاوااط اجملتماع املادين بوساائ ما اا إل ااء اإل اراءاه القانونيا والسياسااتي الا
()84
تقيد ا ق يف تكوي اممضياه تقييداً ال مو ري له
 -77وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تكة ا ا كوم ا متكاان املاادافضن ع ا حقااوق اإلنسااان م ا
()85
القيام نوا موروع وون خوف وال عوائق أو عراقي أو مضايق قانوني وإواري ال مو ري هلا
 -78وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تةاار الدول ا فااوراً ووون شااروط ع ا مجيااع ممثلااا اجملتمااع
املاادين واملاادافضن عا حقااوق اإلنسااان والاوااااء السياسااين ارت ا ي بساابري ممارساات م حقااوق م
األساساي يف التمتااع حبريا تكااوي اممضيااه وحريا الت ماع الساالما وحريا التضبااض ،صماا أوصاات ا
()86
را ض قضاايهم م أ ماع تضرا م مل يد م املضايق
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 -79وأوصاال الورق ا املو ا ص  3ن تاادي ا كوم ا علا ااً حااااله املضااايق والتخويااف ال ا
()87
تضرل هلا نوااء اجملتمع املدين وماظماه اجملتمع املدين
 -80وأوصل ما متابض االستضرال الدوري الوام
()88
أماص عم املاظماه مض ا كومي واجملتمع املدين

ن تاوئ ا كوما آليا بضيا اا مايا

 -81وأوص اال ماظما ا اخلدما ا الدوليا ا ق ااوق اإلنس ااان ن تكةا ا ا كوما ا الت قي ااق ف ااوراً
و ستةاا يف مجيع االعتداءاه ال يُ ّدعى ارتكا ا يف حق مدافضن ع حقوق اإلنساان ،و ن
()89
تكة مساءل مرتكيب تلا االعتداءاه وحةول الض ااي على وسائ رب فضال
 -82وأوص اال ماظما ا اخلدما ا الدوليا ا ق ااوق اإلنس ااان ن تض اام الدولا ا  ،عا ا قري ااق انت ااا
سياساه مضيا  ،اي املدافضاه ع حقوق اإلنسان ،وخاص مل يُضا ْن ما بقضااي حساس

()90

 -83وأوصل مؤسس وسائم اإلعالم يف مرأ أفريقيا ن ت يد ا كوم ما ور ا الواةافي
يف عمليا اتاااذ القارار بوااأن املوافقا علااى قلباااه أحا اأ املضاراا تاظاايم جتمضاااه عاما وذلااا
()91
تةور اد املضارا
دف ا د م الت ي ا قيقا و/أو امل َّ

 -3احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

ا ق يف الضم ويف ظروف عم عاول ومواتي

()92

 -84أوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تضااا ا كوم ا موااكل
()93
الباال وبوك أوق باال الاساء والوباأ واألشخاص الذي يضيوون يف األرايف
 -85وأوصل الورق املو ص  6ن يئ ا كوم الظروف املواتي لرايو األعمال

()94

 -86وأوصاال الل اا الوقايا قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةاوار ن تتخااذ ا كوما خااواه
()95
جتاه التةايع وال سيما إ راءاه لتيسض إنواء األعمال الت اري
 -87وأوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تضةاارن ا كوم ا الاظااام
()96
ال راعا يف البلد ب ي إنواء فرص عم رمسي تستةيد ما ا اجملتمضاه ارلي يف األرايف
 -88وأوصاال ما ا متابض ا االسااتضرال الاادوري الوااام ن ت يااد الدولا ما عائااداه عمااال
امل ا ارع حااي يتمكا اوا م ا ا ةااول علااى وخ ا صاارمي م ا عمل اام وذلااا ع ا قريااق زايو إمكاني ا
()97
تسويق ماتو ا م و ض أسضارها على نةس مستوى األسضار يف البلدان اجملاور
 -89وأوصل الورق املو ص  6ن تضع ا كوم خا نوا وفضال لادعم فارص الضما يف
()98
القااعاه مض الرمسي ولتثميا ا
 -90وأوص اال الل اا ا الوقايا ا ق ااوق اإلنس ااان يف ص ااوه ويةا اوار ن تا ّةا اذ ا كوما ا با ارامو
لتمكاان الاس اااء بقة ااد متك اان الاس اااء م ا املو ااارص الةضال ا يف األنو ااا االقتة اااوي ع ا قري ااق
()99
االئتمان الكايف
ما
 -91وأوصاال الواابك اإليةواريا للاادفاع عا حقااوق الاةا واملارأ ن تضااع ا كوم ا قااانوةً
وقاياً ياظم قااع الضم املا يل يضام ا ريا واإلنةااف والساالم والكراما  ،حاي تكاون ظاروف
()100
الضم الكرمي يف صوه ويةوار حقيق  ،ال ار ً م اروأ اخليال
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 -92وأوصل الوبك ن تضع ا كوم سياس عام وتاوئ آلياه تويل أمهي لقااع الضم
()101
املا يل يف صوه ويةوار ،ب ي تض ي قابلي الضاملن فيه لالستخدام

ا ق يف مستوى مضيوا الئق

()102

 -93أوص ا اال الورقا ا ا املوا ا ا ص  6ن تق ا ااوم ا كوما ا ا بة ا اايان اهلياصا ا ا األساس ا ااي لوس ا ااائ
()103
اإلص ا واإلمداو للمياه نتظام
 -94وأوصاال الورقا املوا ص  6ن ُتسا ا كوما اإلوار املسااتدام للماوارو الابيضيا و ن
()104
تضم األم ال ذائا

ا ق يف الة

()105

 -95أوصل الل ا الوقاي قوق اإلنسان يف صوه ويةوار ن تس ّارع ا كوما وتاض إنوااء
الةادوق الوقين للتأمن الة ا وأن مت ّكااه ما القياام بضملاه وذلاا أل ا تيساض حةاول مجياع
()106
الابقاه اال تماعي على الرعاي الة ي
 -96وأوص اال الورق ا املو ا ص  7ن تس ا ّارع ا كوم ا وت ااض إعم ااال الت اي ا الة ا ي الضام ا
()107
وإجنازها بسرع
 -97وأوصل الل ا الوقاي قوق اإلنسان يف صاوه ويةاوار ن ت ياد ا كوما ماا تةةاه
م موارو للرعاي الة ي حي تبلغ  15يف املائ ا يتةق مع إعالن أبو ا
 -98وأوصل الل ا الوقاي قاوق اإلنساان ن توظاف ا كوما أقبااء وممراان وممراااه
()108
وقاباله م أ رفع نسب األقباء واملمران والقاباله إىل عدو املراى
 -99وأوصاال الورق ا املو ا ص  7ن تض ااع ا كوم ا عق ااداً يو ا ط األواء الةض ااال م ا أ ا
()109
ُتسن وو إوار مؤسساه الرعاي الة ي
 -100وأوصل الورق املو ص  1بت ديك املةال التقاي يف املستوةياه وأ ا

الوالو

()110

 -101وأوص اال الل ا ا الوقاي ا ق ااوق اإلنس ااان يف ص ااوه وية اوار ن ُتس ا ا كوم ا نظ ااام
()111
إعاو الت ويد خ وةه األووي وجتديدها اماةً لتوفر األووي بةور وائم
 -102وأوصل الورق املو ص  7ن تض ز ا كوم صةاء صيدلياه الة
()112
األووي يف متااول عدو أصرب م السكان األصثر حرماةً

الضام ب ي

 -103وأوصل الورق املو ص  7ن تو ع ا كوم اتباع سياس وصف األووي امايس

ضا

()113

 -104وأوصا اال ماظم ا ا االئا ااتالف الا اادويل للا اادفاع ع ا ا ا ري ا ا ن ُتس ا ا ا كوم ا ا اهلياص ا ا
األساس ااي للرعايا ا الةا ا ي وأن تضظّاام ف اارص ا ة ااول عل ااى الرعايا ا الابيا ا يف ح ااااله التولي ااد
املستض ل  ،وأن ُتس تادريري القااباله ،وأن ت ياد ما املاوارو املخةةا للةا األم ااه ،ماع
ال صيا علااى مةاااحب األم اااه واملواليااد لكااا يضااربوا مرحل ا ا ما والااوالو مااان ،ومااع ال صي ا
بوااك خاااص علااى ُتساان فاارص الاساااء م ا اجملتمضاااه الةقااض و/أو الريةي ا يف ا ةااول علااى
()114
الرعاي الة ي
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ا ق يف التضليم

()115

 -105أوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنس ااان يف صااوه وية اوار ن تل ااا الدول ا أي رس ااوم
()116
إاافي وتكميلي تضيق ا ةول على التضليم
 -106وأوصاال الل اا الوقايا قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةاوار ن توظااف ا كوما عاااملن
يف جم ااال التضل اايم و ن تق ااوي وُتس ا املراف ااق ما ا أ ا الت س اايس لابيضا ا اإلل امي ا لاللت اااق
()117
ملدرس
 -4حقوق أشخاص أو فحلاا عينحا

حقوق املرأ

()118

 -107أوصاال ما ا متابض ا تاةيااذ توصااياه االسااتضرال الاادوري الوااام ن تضتمااد ا كوم ا
()119
صاع القرار
قانوةً بوأن املساوا بن اماسن م أ زايو عدو الاساء يف أ
 -108وأوصاال ما ا املتابض ا ن تو ا ا كوم ا و االه التوعي ا آلاثر الضااار ال ا
()120
توويه األعضاء التااسلي األنثوي و لضقو ه ال تُا ل يقوم بذلا

لة ااا

تةض ا ا ا كوم ا ا القا ااانون رقا اام  757-98الةا اااور يف 23
 -109وأوصا اال ما ا ا املتابض ا ا ن ّ
صانون األول/ويسمرب  1998املتضلق بقمع أشاكال مضياا ما الضااف علاى املارأ واوانا مارتكيب
()121
ذلا الضاف
 -110وأوصل الل ا الوقايا قاوق اإلنساان يف صاوه ويةاوار ن تاةاذ ا كوما اسا اتي ي
()122
وقاي لتوفض الرعاي ال ُكلّي لض ااي الضاف القائم على نوع اماس
 -111وأوصاال الورق ا املو ا ص  1ن تضا ّان ا كوم ا م ا الاساااء يف مااصااري أعضاااء جملااس
()123
الويوخ نةس عدو م تضيّا م م الر ال يف تلا املااصري
 -112وأوص اال ماا ا املتابضا ا ن ُتا ا ا كوما ا مس ااأل قلا ا متثيا ا الاس اااء عا ا قري ااق تضي اان
()124
وانتخاأ ٍ
نساء صا يو ل  30يف املائ على األق م مااصري صاع القرار

 -113وأوص اال الورق ا املو ا ص  1ن ترف ااع الدول ا ور ا ال ااوعا ل اادى الس ااكان ب ي ا تيس ااض
()125
امتالة الاساء لألرااا

حقوق الاة

()126

 -114أوصل املباور الضاملي إل اء مجيع أشكال الضقوب البدني ال متارمب علاى األقةاال ن
تسا صااوه ويةاوار تواريضاً علااى ساابي األولويا ظاار صاراح إنا ال الضقوبا البدنيا ألقةااال يف
()127
مجيع األوساط ا في ا بيل األسر
 -115وأوصا اال الورق ا ا املو ا ا ص  4ن تضتما ااد ا كوم ا ا خا ا ا عم ا ا وقاي ا ا يا اادو ملكاف ا ا
االست الل اماساا لألقةاال ماع ُتدياد أهاداف وااا ووقيقا هلاا ،و ن تةا هلاا ماوارو ماليا
()128
صافي  ،و ن دخذ بضن االعتبار في ا أشكاالً م االست الل اماسا لألقةال عةري أصثر
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 -116وأوصاال الورق ا املو ا ص  4ن تض ا ز ا كوم ا قاادراه املةااال املضاي ا برعاي ا األقةااال
اا ااي االساات الل اماسااا ،و ن تقا ّدم هلااا تاادريباً يادواً مي ّكا ااا ما مضاما حااااله االساات الل
()129
اماسا لألقةال مضام مااسب
 -117وأوص اال الورق ا ا املو ا ا ص  4ن ت اااظم ا كوم ا ا اااله توعي ا ا الس اات الل اماس ااا
لألقة ااال ،وأن تس اات دف ه ااذه ا م اااله عل ااى اخلة ااوص الوال اادي واجملتمض اااه ارليا ا ب اارل
التو يع على اإلبالغ ع حااله االست الل اماسا لألقةال وإعالم مةال الورق املختة
ا ،وب رل زايو الوعا عموماً دى تةوا هاذه الظااهر وتاذصض صا فارو ما اجملتماع بادوره يف
()130
هذا الوأن
 -118وأوص اال الورقا ا املوا ا ص  8ن ُت اادو ا كوما ا س ااااً وني ااا للمس ااؤولي اماائيا ا ال تقا ا
()131
ع  13سا و ن يُضاى االعتبار الكايف لقدر الاة على الة م واإلوراة

 -119وأوصل الورقا املوا ص  8ن تضقاد الدولا شاراصاه يادو بان وزار الةا والاظافا
الضام وبن وزار الضدل وحقوق اإلنسان م أ ا تاوفض رعايا أفضا لألقةاال املرااى ارارومن
م حريت م أو املووعن يف مؤسساه
 -120وأوصاال الورق ا املو ا ص  8ن تاةااذ ا كوم ا سياساااه وتاادابض ياادو أل ا تةاااوي
إي ااداع األقة ااال يف مراصا ا االحت اااز بكا ا الوس ااائ املمكاا ا وخاصا ا ً أل ا ا اس اات داث اااذ
()132
وحلول بديل
 -121وأوصاال الورقا املوا ص  1ن تاواائ ا كوما قاعااد بياااةه إحةااائي خاصا بظاااهر
ٍ ()133
أقةال الووارع حي تتةدى هلا بوك صاف

 -122وأوص اال الورقا ا املوا ا ص  1ن جتت ااك ا كوما ا ظ اااهر األقة ااال الض اااملن يف ما ااار
()134
الاةاايه
 -123وأوصل ماا متابضا االساتضرال الادوري الواام ن تاوائ ا كوما مراصا إلعااو التأهيا
والتدريري امل ين ب ارل تيساض إعااو االنادما اال تمااعا وامل اين ممياع األقةاال املخاالةن للقاانون،
()135
الذي تُالق علي م تسمي "ميكرو ه" ،و ن جتد حالً مستداماً و ائياً هلذه املوكل
 -124وأوصل الورق املو ص  1ن تودو ا كوم التدابض األماي ملكاف
()136
امليكرو ه" و ن ت يد قو الورق صةاء ً يف هذا الوأن

ظااهر "األقةاال

 -125وأوصل الورق املو ص  8ن تضاا السلااه األفضلي ملساراه خار نااق القضااء
()137
ب ي تةاوي سلري حري األقةال املخالةن للقانون
القةاار املضرااان للخااار
 -126وأوصاال الورقا املوا ص  8ن تا ّةااذ ا كوما برةجمااً ملساااعد ّ
يف املقاقضاه واملقاقضاه الة رى ع قريق إشراة عدو أصرب م قاو اجملتمضاه ارلي والقااو
()138
ومرشدي األقةال
الوباأ ُ
 -127وأوصل ما متابض االستضرال الدوري الواام
()139
التضليم جملان يف صاف أحناء اإلقليم الوقين
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

()140

 -128أوصل ما متابض االستضرال الادوري الواام
()141
املباين الضام واخلاص حبلول عام 2020

ن تيسار السالااه الادخول إىل مجياع

 -129وأوص اال ماا ا املتابضا ا ن تو اام الدولا ا فئا ا األش ااخاص ذوي اإلعاقا ا يف اإلحة اااء
()142
السكاين ابتداءً إلحةاء الذي سيُ رى يف عام  2019حي تتوفر إحةائياه موثوق
 -130وأوصااى اُتاااو ماظماااه األشااخاص ذوي اإلعاق ا يف صااوه وية اوار ن ُمتأْسااس الدول ا
توظيف أشاخاص ذوي إعاقا علاى و اه الت دياد يف الوظيةا الضموميا عا قرياق اعتمااو مرساوم
يكةا تةااي حةا تبلااغ  5يف املائا ما جممااوع فاارص الضما يف الوظيةا الضموميا هلاتااه الةئا
()143
م السكان حبلول عام 2019
 -131وأوص ااى االُتا اااو ن تضتما ااد الدول ا ا مرسا ااوماً يكة ا ا تةا ااي حة ا ا  5يف املائ ا ا م ا ا
الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاق يف مؤسساه األعماال اخلاصا وإرفااق تلاا ا ةا بضقاو ه
()144
مالي حبلول عام 2019
 -132وأوص اال الورق ا ا املو ا ا ص  8ن ت ي ااد الدول ا ا بوا ااك صبا ااض م ا ا ح ا اام املا اااح املقدم ا ا
للمؤسساه املتخةة املسؤول ع تضليم األشخاص ذوي اإلعاق  ،نظراً إىل أن الدول ال متلاا
()145
مؤسسا ا اخلاص ا
 -133وأوصااى االُتاااو ن تااوفر الدول ا التضلاايم امااامع يف مجيااع أحناااء اإلقلاايم ومميااع أشااكال
اإلعاق  ،م املستوى االبتدائا حي مستوى التضليم الضايل ،ع قريق تاوفض الت يا اه وتكيياف
()146
املدرسن للضااي لتالميذ والاالأ ذوي اإلعاق
اهلياص األساسي وتدريري ّ
 -134وأوصااى االُتاااو ن تة ا الدول ا  5يف املائ ا م ا مي اني ا وزار التضلاايم الااوقين لتاةيااذ
()147
التضليم امامع يف خالل الساواه الضوري القاوم
 -135وأوصاال الل ا ا الوقاي ا قااوق اإلنسااان يف صااوه وية اوار ن تاادر ا كوم ا مواااوع
اإلعاق يف املااهو الدراسي اخلاص بتدريري املدرسن و قتااء األوواه التضليمي الضروري إلوما
()148
األشخاص ذوي اإلعاق يف املوسم الدراسا لسا 2019
 -136وأوص اال الورقا ا املوا ا ص  8ن ت اااظم الدولا ا اااله توعيا ا حبق ااوق األش ااخاص ذوي
()149
اإلعاق ب ي ت يض نظر السكان يف هذا الوأن وت يض سلوص م وتةورا م

حقوق امل ا ري والال ئن وملتمسا الل وء واألشخاص املوروي واخلياً

()150

 -137أوصل ما متابض االستضرال الدوري الوام ن تسات دث ا كوما فارص عما ما أ ا
()151
ُتقيق إعاو االندما اال تماعا وامل ين للم ا ري مع إيالء اهتمام خاص للاساء والةتياه

حقوق األشخاص عدميا اماسي

()152

 -138أوصاال الورقا املوا ص  9ن ترا ااع الدولا الااارف قااانون اماسااي حااي تكةا التاةيااذ
الكام التةاقي خةا حااله انضدام اماسي لضام  1961واملاو  7م اتةاقي حقوق الاة ،
وذلا ع قريق واع ااماةه ُتاول وون انضادام اماساي لةائاد مجياع األقةاال الاذي يولادون
واخا اإلقلايم ا فاي م األقةااال عادميو اماساي املولادون واخا اإلقلايم لوالادي أ اناري ،وتبيااان
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م يُضترب "أ ابياً" حسري التضريف الوارو يف املاو  6م قانون اماسي لضام  1961وصةال ماح
()153
اللُّقااء ا ق يف اماسي وفق مقتضياه القانون الدويل
 -139وأوصال الورقا املوا ص  9ن توا ع الدولا الاارف األشاخاص عادميا اماسااي و ن
ُت ا م م وُتمااي م علااى حنااو اتم و ن تةااا لت اما ااا جتاااه م حسااري مقتضااياه القااانون الاادويل
()154
قوق اإلنسان و ن ُتما حق امميع يف أن تكون له اسي
 -140وأوصاال الورق ا املو ا ص  9بكةال ا تس ا ي مجيااع املواليااد جملااان وفض االً علااى ذلااا،
ياب ااا للدول ا الااارف أن تتخااذ مجيااع اخلا اواه الضااروري إلزال ا الضوائااق ال ا ُتااول وون تس ا ي
املواليد وال سيما عا قرياق تبسايم اإل اراءاه وخةاا صلةا اساتخرا الواثئاق وا ةاول علي اا،
ومكاف الةساو بال هواو  ،وتدريري املوظةن اإلواريان وتاسايق املمارسااه اإلواريا فيماا يتضلاق
()155
بتس ي املواليد
 -141وأوصاال الورق ا املو ا ص  9ن تض ا ز الدول ا الااارف صةاااء الساالا القضااائي للباال يف
()156
القضااي املتضلق ماسي حي ُُت ّ ا االه الةروي النضدام اماسي
 -142وأوصال الورقا املوا ص  9ن تكةا الدولا الااارف وااو األحكااام املتضلقا بسا ري
اماس ااي  ،مثلم ااا ه ااو ماة ااوص علي ااه يف املا اواو  52إىل  55ما ا ق ااانون اماس ااي لض ااام ،1961
وأال تك ااون تل ااا األحك ااام تضس ااةي وال متيي يا ا وأن متتثا ا ملض ااايض الق ااانون ال اادويل وأال ت ااؤوي إىل
()157
انضدام اماسي
 -143وأوصل الضةب اإليةواري قاوق اإلنساان ن ت ياد الدولا الاارف عادو املراصا الثانويا
لتسا ي املواليااد حااي يتساال للمارتةقن تسا ي املواليااد علااى املسااتوى اإلواري ارلااا يف أماااص
()158
م قبي أ ا الوالو واملدارمب واملااقق الاائي
 -144وأوصاال الضةااب اإليةواريا
()159
انضدام اماسي

قااوق اإلنسااان ن تاااظم ا كوما مواااوراه وقايا بوااأن
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